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ATA SEI

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 
Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6.588/2009
e 8026/2015

 
 Ata de nº 006 de 2021 – COMDI – Reunião Ordinária de 20 de Julho de 2021.

 
Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze minutos, à distância, por
meio do aplicativo Meet.jit.si/ordináriacomdi, ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso-Gestão 2019-2021. Recepção aos Presentes: O Assessor Técnico Valmir dá as boas-
vindas a todos e passa a palavra ao Sr. Marcos Trapp – Vice-Presidente – que está representando a
presidente Crystiane Tesseroli da Silva Castelen. Marcos agradece a presença dos conselheiros na reunião
ordinária e solicitou ao assessor técnico Valmir dar prosseguimento a pauta da reunião. Valmir informou
aos conselheiros sobre aprovação da ata e para entendimento dela, principalmente aos novos conselheiros,
reforçando a importância da leitura após a sua publicação no SEI e que Ata sempre é aprovada na reunião,
após a leitura de todas as deliberações e dos pontos importantes e que posteriormente somente será
efetuada a sua redação final, para publicação. Ato contínuo o Valmir, informa que será antecipada o item
1.4. Ofícios Recebidos: Ofício SEI nº 9532762-2021 SAS.UAF.ADE – Relatório Contábil referente ao
mês de maio/2021 do FMDI – Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Foi apresentado a análise e parecer
da comissão orçamentária referente o relatório contábil do FMDI do mês de 05/2021. Relatório aprovado
por unanimidade. Ofício SEI nº 9660890-2021 – SAS.UAF.ADE – Proposta da Lei de Diretrizes
Orçamentárias FMDI (LDO 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias do Fundo Municipal dos Direitos do
Idoso – FMDI). A explanação da LDO foi realizada pela Gerente da Unidade de Administração Financeira
da SAS a Sra. Tatiane, na qual destacou que as informações foram enviadas antecipadamente pelo ofício
supracitado, a comissão analisou e não encontrou divergências. Após a explicação, o Sr. Marcos Trapp
colocou a LDO em votação para aprovação. Aprovada por unanimidade. Ofício SEI nº 9465049/2021
SECULT – Substituição representante da Secretaria de Cultura e Turismo para a Comissão de
Acompanhamento do Diagnóstico Social – CAF/COMDI; indicação da servidora Emanuelle Vieira Torres
Schreiber Ofício SEI nº 9466725/2021 SECULT – Substituição de representante da Secretaria de Cultura
e Turismo como conselheira no COMDI para a gestão 2019/2021, estabelece a Sra. Sueli Garcia, como
titular e Emanuelle V. T. Schreiber, como suplente. Ato contínuo o Valmir passa a palavra ao Ricardo
assessor do vereador Adilson Girardi, para continuação da sua apresentação do Instituto Social e
Cultural Vila Nova – ICVN (ações sociais, cursos gratuitos de inclusão digital e outros) que, por motivos
técnicos da última reunião ordinária, foi transferido para esta reunião. A conselheira Heidi parabenizou
pelo trabalho realizado pela ONG. Em seguida Valmir colocou para apreciação a ideia de fomentar
parceria entre o COMDI e ICVN. Foi colocado para votação e os conselheiros aprovaram a ideia. Projeto
Extensão da UDESC: Valmir informou que o Projeto de Extensão/ILPI’s da UDESC, desenvolvido nas
ILPI’s, e que se refere a infraestrutura/arquitetura e de assessorias administrativas, deverá ser retornado, e
sugeriu-se que para a próxima reunião ordinária o professor Chidambaram Chidambaram, responsável
pelo projeto, realizasse uma apresentação do mesmo aos conselheiros. Desta forma, seja enviada ao
professor um ofício/convite para o mês de agosto/2021. Sugestão aprovada pelos conselheiros. Ato
contínuo Valmir informa que o COMDI recebeu um e-mail de Ronaldo José de Espindula, solicitando a
sua participação para a próxima reunião ordinária, com objetivo de apresentar para os conselheiros
referente a importância da cultura no desenvolvimento da comunidade, no qual tratará temas como
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intersetorialidade, além de uma visão da Secretaria de Cultura e Turismo no que se refere as ações
culturais de Joinville. Foi colocada em votação, para que o Sr. Ronaldo, faça sua apresentação na próxima
reunião ordinária. Ficando agendada para o dia 17 de agosto de 2021. Valmir colocou em votação,
aprovado pela maioria dos conselheiros. Trabalho das Comissões: Comissão Divulgação e Marketing:
O conselheiro Israel informou que está analisando a cartilha sobre os direitos dos idosos, a qual não foi
distribuída pelo fato de ter informações equivocadas em relação ao transporte gratuito, para
posteriormente apresentar em reunião para uma nova versão digital. Comissão Orçamentária: Analisado
o relatório do FMDI de 05/2021 e a LDO-Lei de Diretrizes Orçamentária para 2022. Comissão Políticas
Públicas: O Conselheiro Marcos Trapp, mencionou que participaram de uma reunião na Câmara de
Vereadores, juntamente com as conselheiras Alzair e Heidi. Relatou que existe um projeto em tramitação
para criação de comissão temporária para discutir direitos dos idosos. Esta comissão discutirá temas
referentes ao Envelhecimento com saúde, assistência social e moradia, educação e políticas de
envelhecimento saudável além de outros temas inerentes a área do envelhecimento. Em seguida, o Vice
Presidente Marcos colocou os nomes das conselheiras Alzair Maria D. de Souza e Heidi Bublitz Schubert,
como representantes na comissão temporária. Aprovado por unanimidade os nomes das conselheiras
descritas acima. Ato contínuo o assessor Ricardo reiterou que o projeto em tramitação na câmara passará
pelas comissões de cidadania, com possibilidade para o mês de agosto que o projeto seja encaminhado
para aprovação. Dando prosseguimento a pauta Valmir informou que, em relação ao assunto referente ao
Transporte Intermunicipal de Idosos, não foi dado continuidade, mas informou que será enviado um ofício
as empresas para solicitar maiores informações. CENTRO DIA: A conselheira Meri informou que, em
visita ao local destinado ao Centro Dia, o espaço é bom e agradável, mas que ainda não terminou a
descrição do relatório, e que logo será enviado para a apreciação dos conselheiros. A conselheira Heidi,
questionou sobre a capacidade de atendimento que terá o espaço destinado ao Centro Dia. Segundo
informações da conselheira Meri, este espaço será um piloto, com 20 atendimentos diários, nos turnos
manhã e à tarde; semanalmente de segunda a sexta-feira. Salienta que nesse ambiente haverá atendimentos
psicológicos, terapias e autocuidado e incentivo a autonomia dos idosos. Quanto ao assunto sobre RDC a
Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RCD 502 de 27/05/2021 que veio para substituir a RDC
283/2005, ficará para a próxima reunião, em comum acordo com os conselheiros, devido a extensão dos
assuntos de pauta. Dando continuidade a reunião a conselheira Alzair, apresentou a descrição do
Protocolo PISC, Rede Setorial de Atenção aos Idosos, fazendo um resumo dos principais pontos.
Sugeriu aos conselheiros que façam a leitura do documento e informou sobre a apresentação da
Live/PISC, mediada pela MTE/UFSC. Em seguida, a conselheira Sueli continuou a sua fala sobre o
fluxograma do protocolo PISC, direcionamento e quanto esses caminhos sejam para unificar a garantia ao
atendimento dos idosos. Foi sugerido o envio de um ofício por parte COMDI, para a Secretaria de
Assistência Social e Secretaria da Saúde, referente ao protocolo PISC, para conhecimento, direcionamento
e ampliar as estratégias nesse segmento. O assessor técnico Valmir colocou em votação. Aprovado por
unanimidade pelos conselheiros. Comissão Registro, Inscrição e Denúncia: A Conselheira Heidi, visitou
a ILPI Joinville, houve uma denúncia e em visita foi constatada local está em conformidade, mas foi
percebido poucos alimentos na dispensa (faltava carne). A conselheira Meri, visitou a ILPI Lar Armelinda,
relatou que falta documentação; na ILPI Bem-estar, foi informada que não funcionará mais e no local
reside 2 (dois) idosos. A ILPI Viver Feliz, segundo constatou ambiente precário. Na ILPI Silóe, falta
funcionários, ambiente precário e o banheiro interditado. Na ILPI Nova Jerusalém, houve denúncia de
maus tratos, denunciado e denunciante no mesmo ambiente, a documentação está tudo certo. Quanto a
liberação do certificado registra-se a renovação da certificação das ILPI’s: Pedacinho do Céu; Cuidando
Com Amor; Anjo Gabriel; Anni Bust e Instituição Bethesda. A ILPI Aconchego, encontra-se em
pendência, falta o Alvará Sanitário. Comissão do Diagnóstico social: Nada a declarar. Assuntos
Diversos: A conselheira Heidi relatou a sobre a minuta referente ao cemitério municipal e reitera a
necessidade do COMDI encaminhe um ofício para a Prefeitura (SAMA). Valmir informou que o ofício já
foi encaminhado. Palavra dos Conselheiros: Valmir informou aos conselheiros que será dado andamento
das demandas, e quanto é importante o nosso papel. Vencida a pauta e com o adiantado da hora, o Sr.
Marcos Trapp, agradeceu a presença de todos, mesmo tendo uma pauta extensa foi muito positiva. Em
seguida a 2ª secretária do COMDI, Marilda realizou a leitura das deliberações da reunião para aprovação
da ata. Em aprovação a mesma foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo o Vice Presidente encerrou a
reunião. Sem mais a tratar, eu, Marilda Morais da Costa, 2ª Secretária do COMDI, lavrei a presente ata,
revisada pelo Assessor Técnico Valmir, a qual vai assinada pela presidente do COMDI e que será
devidamente publicada no site da Prefeitura Municipal de Joinville. Esta publicação possui como anexo a
lista de presença da reunião ordinária SEI nº 9996316 .
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Documento assinado eletronicamente por Crystiane Tesseroli da Silva Castelen,
Usuário Externo, em 02/08/2021, às 13:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 9996137 e o código CRC C7265D63.
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Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - COMDI

Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6.588/2009 e 8026/2015

Reunião Ordinária

20 de julho de 2021

9 horas (aplicativo Meet -jit-si)

Gestão 2019-2021

Conselheiros Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

T. Crystiane Tesseroli da Secretaria de 3445-0851

Silva Castelen Assistência 99606-5577

Social
S. Francielle Deluca Rosa 3466-4270 n _

99224-3153 & E , '  7  F

T. Laureano Di Domenico 99189-4080 ' r - -
Secretaria da

Saúde 3481-5131
S. Fabiana Bussolaro
Pereira 99648-0440

3433-7048
T. Sueli Gonçalves de 99170-3981
B giros Secretaria de_

Habitação
S. Bruna Rodrigues 3433-7048

99645-4649

T. Priscilla Soveral Lopes 3431-3038
Secretaria de 98466-1585

Educação 3431-3038
S. Mariane Dias 99191-3755

Secretaria de
T. Israel Welter Planejamento 3422-7333

Urbano e 99733-4996 -
Desenvolviment

S. Gabriel Esteves Ribeiro o Sustentável 3422-7333
98810-2002

T. Sueli Garcia 3433-4677 ' 1
Secretaria de 99292-8123

T
1 E

Cultura e
S. Emanuelle V. Torres Turismo 99975-5551
Schreiber C r

T. Marilda Morais da Costa 3433-1160

Secretaria de 99138-3169

S. Reginaldo Antonio da Esportes 3433-1160
Silva Campos Junior 99107-0891
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Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - COMDI
Lei 4.733/2003 e alterada pelas Leis 6.588/2009 e 8026/2015

Conselhe iros Não Segmento Telefones Assinaturas
Governamentais

T. Celina Silva (Pastoral da Organização de 3025-6246 f
aúde Atendimento e 99673-6056

_

Convivência ao
Idoso

Milton Américo dos 3433-0637
Santos (ASAPI) Associação e 99964-2198

Sindicato dos
S. Antonio Coelho (AAPJ) Aposentados 3436-0655

99723-2373

T. Alza ir Maria D. de Souza 98855-0543
(Ass. Moradores Parque Associação de

ersailles Profissionais 1 ̀ l C
Liberais

T. Marcos Trapp (Ass. 99916-1564
Moradores Vila Nova) Associações de ,SF N

Moradores
S. Dorival Umberto da Silva 3028-0363
(Ass.de Moradores São 98874-6162
Francisco de Assis)

T. Francine Marchi Poleza 3121-6277 FJ (atestado)
Bethesda ILPI's 99953-7298

S. Judith Silva Caldas (ILPI 99759-0204
Caldas)

. Heidi Bublitz Schubert Defesa dos 3422-6556
ABRAz Direitos do 99107-5041

_

Idoso de
. Irma Kniess (CDH) Joinville 3025-3447

99902-3368

T. Meri Cristine Dobner Usuários dos 99690-7547
(Pastoral da Pessoa Idosa) Serviços das

Organizações
S. Herminio da Luz Gov. e não Gov. 99606-4361
CRAS Parana uamirim

e-mail: comdijoinv ille gmail.com
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Nome

Lista de Presença de Convidados

Reunião Ordinária

20 de julho de 2021

9 horas (aplicativo Meet)

Gestão 2019-2021

Segmento Telefone Assinatura
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